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CONTRATO Nº 128/2017 

Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– Por to do  R ibeira  – Iguape/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 45.550.167/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 832.998/SSP/DF e do 
CNPF/MF nº 043.596.232-91, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RICARDO 
GIUSEPPE SILVI AREIA-EPP, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob nº 56.385.032/0001-07, 
situada à Avenida Beira Mar, nº 11330, Balneário Iguape, Ilha Comprida-SP, por seu representante 
legal, Sr. Ricardo Giuseppe Silvi, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Major 
Ricardo Kronne, nº 95, Centro, Iguape-SP, portador da Cédula de Identidade nº 12.182.273, inscrito no 
CPF sob nº 038.505.868-39, doravante denominada CONTRATADA, tendo como respaldo o resultado 
da Carta Convite n.º 009/2.017, a autorização constante do Processo n.º 198/2017 e a proposta 
apresentada pela empresa, destinada a execução de serviços de agrimensura, firmam o presente 
contrato regido pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente as do artigo 23, 
inciso II, alínea “a”, legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

Cláusula Primeira - OBJETO 

01.1. O presente instrumento pretende regular a contratação de empresa para fornecimento de 

Seixo Rolado, a ser utilizado em serviços de manutenção do Centro de Eventos do Bairro do 

Icapara e Ruas do Jardim Primavera, no município de Iguape , conforme configurações e demais 

especificações apresentadas na Proposta da CONTRATADA. 

Cláusula Segunda - PREÇO 

02.1. O valor global do presente ajuste é de R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais), constante da 
proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para os serviços constantes do objeto do presente instrumento. 

Cláusula Terceira – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

03.1 A CONTRATADA deverá dispor de todas as condições para iniciar a entrega do material em, no 

máximo 05 dias úteis, contados da assinatura do Termo de Contrato.  

03.2 O material ser entregue parceladamente de acordo com a solicitação do Departamento de obras. 

03.3 A CONTRATADA obriga-se a manter os compromissos assumidos pela apresentação de sua 

Proposta Comercial, nos Termos dos ANEXOS I do edital que deu origem ao presente instrumento, 

com relação a entrega dos materiais objeto do presente certame sob a fiscalização e orientação do 

Departamento de Obras da CONTRATANTE.  

03.4. O objeto da presente instrumento de contrato, será recebido como “de acordo” pelo Diretor do 
Departamento de Obras, e/ou pessoa por ele autorizada, ao aplicar o carimbo e assinatura no verso da 
Nota Fiscal. 

03.5 Constatadas irregularidades no forneciemento do objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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b.1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

Cláusula Quarta - FORMA DE PAGAMENTO 

04.1. O pagamento ocorrerá, mediante a apresentação da fatura correspondente ao material fornecido, 
e seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela CONTRATANTE. 

04.2. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA a ser 
informada quando da contratação. 

04.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 
seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

04.4. Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos facultativos, o 
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária. 

Cláusula Quinta  - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

05.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com recursos previstos no 
orçamento vigente, conforme a seguinte classificação: 
Ficha – 076 

Funcional Programática: 15.452.0007.2019 

Unidade Orçamentária – 02.04.00. 

Categoria Econômica - 3.3.90.30.24. 

Destinação de Recursos – 01.110.00  

Cláusula Sexta - VIGÊNCIA 

06.1. O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura. 

Cláusula Sétima – RESCISÃO 

7.1. A Prefeitura rescindirá unilateralmente o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, caso se verifique qualquer das 
hipóteses arroladas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou nos 
casos abaixo descritos: 

a) No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude, na prestação dos serviços desta avença; 

b) Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas constantes deste Contrato, do Edital de Convite nº 
009/2017 - Processo nº 198/2017 da Proposta da CONTRATADA. 

Cláusula Oitava - PENALIDADES E SANÇÕES 

08.1. O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor, ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas 
na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades. 

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal contratado, em caso de falha ou reincidência de 
irregularidade nos serviços prestados. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pelo descumprimento de quaisquer das 
cláusulas deste Edital e do Contrato. 

d) Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma 
da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 
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08.2. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de optar pela dedução do 
respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado á empresa contratada, ou se não tiver saldo 
inscrever na Dívida Ativa do Município; 

Cláusula Nona - REGULAMENTO 

9.1. O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas, disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, pelo Edital de Convite nº 009/2017 - Processo nº 198/2017, proposta da 
CONTRATADA e demais preceitos de direito público aplicáveis à matéria, aplicando-se supletivamente 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1 Dos direitos 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições 

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

10.2 Das Obrigações 

10.2.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do ajuste.  

c) prestar a CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários o perfeito 

fornecimento do objeto; 

d) disponibilizar à CONTRATADA, os locais para a realização da entrega do objeto; 

10.2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) entregar o material de acordo com as especificações do Edital; 

b) manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições e qualificação exigidas na Licitação; 

c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do contrato; 

e) responsabilizar-se pela exatidão da entrega do material, obrigando-se a reparar, exclusivamente 

às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 

h) entregar o objeto contratual, no prazo estipulado no item 9.1 do presente edital. 

i) não poderá transferir, ou ceder os direitos, ou obrigações que respectivamente adquirir e 

assumir neste contrato, sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE, devendo para 

tanto, manifestar-se por escrito; 

j) comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, 

que impeça, ou resulte em atrasos na realização da entrega do material; 

l) cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto licitado; 

m) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

Cláusula Décima Primeira- FORO 

11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas 
suscitadas em decorrência da execução do presente contrato, não resolvidas pelas vias 
administrativas próprias. 
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E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, lavrou-se o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

 

 

 

Iguape, 11 de julho de 2017. 
 
___________________________ ________________________________ 
Wilson Almeida Lima                                  Ricardo Giuseppe Silvi 
Prefeito Municipal                                       Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR                           P/ FORNECEDOR 
 
Testemunhas: 
___________________________  _______________________________ 
Ana Paula Gil Barbosa              Rosangela Silva Rocha de Carvalho 
R.G: 40.351.738-2    R.G: 16.478.181 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
 
 

CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR 
Departamento de Negócios Jurídicos 

Advogado Público Municipal 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS 
ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

CONTRATADA: RICARDO GIUSEPPE SILVI AREIA-EPP 
CONTRATO N° 128/2017 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Seixo Rolado, a ser utilizado em 
serviços de manutenção do Centro de Eventos do Bairro do Icapara e Ruas do Jardim 
Primavera, no município de Iguape. 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 
eletrônica  aos interessados. 

LOCAL e DATA: Iguape, 11 de julho de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: WILSON ALMEIDA LIMA  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:     
Assinatura:    

CONTRATADA 

Nome e cargo: RICARDO GIUSEPPE SILVI                                

E-mail institucional      
E-mail pessoal:     
Assinatura:    
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 

 
 

 

 


